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عالء الالمي *
ُ
ل ــم ت ـع ـلــن ح ـتــى اآلن ت ـفــاص ـيــل م ــا س ـمــي بـ
«مـبــادرة الشيخ أحمد الكبيسي» ،أحــد أهم
علماء الــديــن والــدعــاة املستقلني مــن العرب
ال ـس ـنــة ف ــي الـ ـع ــراق ،وال ـ ــذي ع ــرف بـمــواقـفــه
الجذرية املناهضة للتكفيريني في القاعدة
وخليفتها تنظيم الــدولــة «داع ــش» ولنظام
ح ـك ــم امل ـح ــاص ـص ــة ال ـطــائ ـف ـيــة ومل ـخ ـط ـطــات
تقسيم الـعــراق الغربية .لــم ُيعلن نــص هذه
َّ
امل ـب ــادرة حـتــى اآلن ،ول ـكــن مــا ت ـســرب منها
ً
مثير فعال لالنتباه واالهتمام ،وخصوصًا
تـطــرقـهــا إل ــى م ــوض ــوع ال ــدس ـت ــور ال ـعــراقــي
َّ
الـ ـن ــاف ــذ ال ـ ـ ــذي ُس ـ ـ ــن ت ـح ــت ظ ـ ــال االحـ ـت ــال
األج ـن ـب ــي وم ـطــال ـبــة هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة ب ــإع ــادة
ك ـتــاب ـتــه م ـ ـجـ ــددًا ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـط ـلــب مـهــم
آخـ ــر ه ــو إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
العراقية .إن املطلب األخـيــر يشكل اختراقًا
مهمًا وعميقًا للمطلب الطائفي الذي كررته
ق ـي ــادات سـيــاسـيــة كـثـيــرة مــن ال ـعــرب السنة
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي ح ـك ــم امل ـح ــاص ـص ــة أو غـيــر
املـشــاركــة ،والــداعــي إلــى مــا اصطلحوا عليه
ب ـ ــ»إعـ ــادة الـ ـت ــوازن ف ــي مــؤس ـســات ال ــدول ــة»
وال ـ ـ ــذي ي ـع ـنــي ت ـح ــدي ـدًا م ــراج ـع ــة حـصــص
الطوائف ملصلحة «إنـصــاف» هــذه الطائفة
أو تلك ،والتي يعتقد زاعمو تمثيلها بأنهم
ل ــم يـحـصـلــوا عـلــى حـصـتـهــم «ال ـع ــادل ــة» من
كعكة الحكم وهــو مطلب طائفي لــن ُيخرج
الـعــراق مــن نفق الـخــراب الـشــامــل واالقـتـتــال
الـ ــذي أدخـ ــل ف ـيــه ب ـعــد االحـ ـت ــال ع ــام 2003
والذي شكل نظام حكم املحاصصة الطائفية
والقومية ذراعه السياسية.
إن األزمة الوطنية الشاملة التي تلف العراق
َ
حكم والتي سببها الرئيس
ونظام
مجتمعًا
ٍ
مـ ــوت وت ـع ـف ــن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ووصـ ــولـ ــه إل ــى
الجدار وتسببه باملزيد من الكوارث ،ال تترك
ً
مجاال ألي حلول ترقيعية تنطلق من أرضية
النظام الطائفي القائم نفسه .فطوال عقد من

إن توقيت طرح هذه
المبادرة مهم لمن يريد
قراءتها في سياقها
السياسي الصحيح

عن هذا الحسم باهظ الثمن.
َّ
إن امل ـب ــادرة ال ـجــديــدة الـتــي طــرحـهــا الشيخ
ال ـك ـب ـي ـس ــي ،بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا س ـت ـث ـيــر مـ ــن آمـ ــال
وصـبــوات لــدى الوطنيني والديموقراطيني
العراقيني املشتتني ول ــدى عـمــوم الجمهور
الـ ـع ــراق ــي املـ ـتـ ـض ــرر م ــن ح ـك ــم امل ـحــاص ـصــة
الطائفية ،فإنها أثــارت وستثير ردود فعل
راف ـض ــة وس ـل ـبـيــة م ــن ق ـبــل ب ـعــض األطـ ــراف
والــزعــامــات .ويـبــدو أن فــي مقدمة األط ــراف
وال ـقــوى الــرئـيـســة الـتــي سترفضها وتعمل
ع ـلــى إف ـشــال ـهــا اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الــراع ـيــة
واملـخـتــرعــة لنظام حكم املحاصصة القائم
الـيــوم ،إذ أن قيام عــراق ديموقراطي موحد
وقوي يضرب في الصميم املشروع األميركي
الذي بدأ تنفيذه مع احتالل العراق عام 2003
بل وحتى قبل ذلك الحني ،رغم تغير الرئاسة
وح ـكــوم ـت ـهــا ف ــي واش ـن ـط ــن .ك ـمــا سـتــرفــض
بـعــض دول ال ـج ــوار اإلقـلـيـمـيــة وخـصــوصــا
إيـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا وال ـس ـع ــودي ــة هـ ــذه املـ ـب ــادرة
وم ــا سيتمخض عـنـهــا ،فــإيــران  -بنظامها
الطائفي وفق املادة «األبدية» الثانية عشرة
مــن دس ـتــورهــا  -ال تــريــد ق ـيــام ن ـظــام مدني
ع ـل ـم ــانــي ديـ ـم ــوق ــراط ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ي ـكــون
نـقـيـضــا مل ـشــروع ـهــا ون ـظــام ـهــا وهـيـمـنـتـهــا،

مقدمات أولية إلى نهضة مختلفة
معتز حيسو*
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السنوات تقريبًاُ ،جربت هذه الحلول وطبقت
الـعــديــد مــن ح ـفــات «امل ـصــال ـحــات الوطنية
الـتـلـفــزيــونـيــة» الـتــي لــم تتمخض عــن شــيء
ســوى املــزيــد مــن التحلل واملـصــائــب .ولهذا
تـشـكــل م ـب ــادرة الـشـيــخ الـكـبـيـســي بصيص
ضـ ــوء شـحـيـحــا ف ــي ن ـهــايــة ال ـن ـفــق األسـ ــود
امل ــدلـ ـه ــم ،وهـ ــي ح ـت ــى ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا حـقـقــت
هــدف ـهــا األول ف ـقــد ك ـش ـفــت أن ق ـمــة ال ـن ـظــام
ً
مـمـثــا بــرئــاسـتــي الـجـمـهــوريــة مـعـصــوم من
«ال ـت ـحــالــف ال ـكــردس ـتــانــي» وال ـج ـب ــوري من
«اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى» ردت ب ـش ـكــل س ـل ـبــي على
املـ ـب ــادرة واس ـت ـب ـعــدت ن ـجــاح ـهــا ح ـتــى قبل
أن يـسـتـمــع الــرئ ـي ـســان بــالـتـفـصـيــل لــوجـهــة
ن ـظــر مـطـلـقـهــا ،ث ــم ج ــاء اج ـت ـمــاع ال ـج ـبــوري
بالشيخ الكبيسي الحـقــا ليعطي املراقبني
بعض األمل حيث لم يعلن الجبوري رفضًا
صــريـحــا لـلـمـبــادرة بــل رح ــب بـهــا بـعـبــارات
عامة واعتبرها مبادرة مصالحة جديدة.
إن ت ــوق ـي ــت طـ ــرح هـ ــذه امل ـ ـبـ ــادرة م ـه ــم ج ـدًا
مل ــن يــريــد قــراء ت ـه ــا ف ــي سـيــاقـهــا الـسـيــاســي
ال ـص ـح ـيــح واملـ ـنـ ـت ــج ،ف ـه ــي ت ــأت ــي ف ــي وق ــت
يسود فيه نــوع من الجمود جبهات القتال
بني القوات األمنية العراقية وبــن مسلحي
تنظيم الــدولــة «داع ــش» أو تحوله إلــى نوع
من قتال الكر والفر وتبادل األدوار واملواقع.
وهذا ما ّ
عبر عنه أوضح تعبير ألحد القادة
العسكريني في جبهة محافظة صالح الدين
والـ ــذي ق ــال ملخصًا الــوضــع الـعـسـكــري إن
«الليل لهم والنهار لنا» .أما سياسيًا فرغم
ال ـت ـطــور املـثـيــر الـ ــذي حـقـقــه دعـ ــاة التقسيم
بــدفــع مــن ق ــرار الـكــونـغــرس األم ـيــركــي الــذي
وضــع اللبنات األول ــى لقيام ثــاث دويــات
َّ
طــائـفـيــة مـسـتـقـلــة ف ــي الـ ـع ــراق ،ول ـك ــن حــالــة
ال ـتــردي الـشــامــل والـتـحـلــل وف ـقــدان االتـجــاه
هي السائدة في املشهد السياسي العراقي
الـ ـ ـع ـ ــام .وقـ ـ ــد بـ ـل ــغ االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ال ـس ـي ــاس ــي
ذروت ــه حــن ب ــدرت مــن الـتـحــالــف اإلســامــي
الشيعي املهيمن على الحكم مـبــادرات عدة

خـطـيــرة صـبــت ف ــي خــدمــة م ـش ــروع تقسيم
ال ـب ــاد .األول ـ ــى ،كــانــت حــن أص ــر التحالف
عـلــى اسـتـصــدار ق ــرار بــرملــانــي مـضــاد لـقــرار
الكونغرس قدم هو مسودته وأصــر عليها،
وكان الثمن انسحاب ممثلي األكراد والعرب
السنة مــن الجلسة وإم ــرار ال ـقــرار بغيابهم
مــا أنـتــج تقسيمًا طــائـفـيــا وقــومـيــا حقيقيًا
وفعليًا داخل املؤسسة التشريعية ،والثاني
كان في تشكيل كتلة برملانية باسم «الحشد
ال ـش ـع ـب ــي» س ــارع ــت ال ـك ـت ــل وال ـش ـخ ـص ـيــات
النيابية اإلسالمية الشيعية إلى االنضمام
إليها ،واملبادرة األخطر الثالثة كانت إقدام
ق ـ ــوات م ــن ال ـح ـشــد ال ـع ـش ـبــي ذي الـغــالـبـيــة
ال ـش ـي ـع ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ن ــاح ـي ــة
«النخيب» التابعة إداري ــا ملحافظة األنـبــار،
وإل ـح ــاق ـه ــا عـمـلـيــا بـمـحــافـظــة ك ــرب ــاء ،أمــر
أث ــار ردود فـعــل راف ـضــة وح ــادة مــن عشائر
وسـلـطــات األن ـب ــار .كــل ه ــذه املـ ـب ــادرات ،غير
الحكيمة فــي نظر الكثيرين ،أكــدت بحسب
بعض املحللني ضلوع ممثلي البرجوازية
الـشـيـعـيــة ،م ـحــدثــة ال ـن ـع ـمــة ،ف ــي مخططات
التقسيم عــن ســابــق قصد وتصميم أو عن
ســذاجــة وانفعالية سياسية وكــا األمــريــن
خطير وسيء.
ّ
إن توجيه النقد لهذه املبادرات واإلجــراءات
ال يعني تبرئة األطــراف السياسية الكردية
والعربية السنية مــن تأييد ودع ــم مشروع
التقسيم والترحيب العلني بقرار الكونغرس
فهذه الجهات غــارقــة حتى األذن ــن فــي هذا
املـسـعــى الـتــدمـيــري املـ ــدان ،ولـكــن مسؤولية
األح ــزاب اإلســامـيــة الشيعية الشريكة لها
فــي نـظــام الحكم تتحمل مسؤولية خاصة
ع ــن تـسـبـبـهــا ع ـم ـل ـيــا ف ــي ت ـق ـس ـيــم ال ـب ــرمل ــان
العراقي وشقه طائفيًا وقوميًا عبر إصرارها
على إص ــدار الـبـيــان اللفظي وعــديــم القيمة
سياسيًا ال ــذي مــررتــه بــأصــواتـهــا النيابية
ف ـق ــط ،وكـ ــان ح ــري ــا ب ـهــا ال ـتــريــث ومــواص ـلــة
املفاوضات أو تقديم مسودة أخــرى عوضًا

«تقوم عصور النهضة على أســاس عالقة معينة
ـاض مـبـجــل وحــاضــر مـنـحــل ،وت ـهــدف تلك
بــن م ـ ِ
العصور إلى إعادة تمثيل هذا املاضي».
مارك ويليامز
م ــن ال ـبــداهــة بـمـكــان أن ــه ف ــي زم ــن االنـهـيــار
يــزداد الحنني إلــى املاضي البعيد ،ويــزداد
الـتـعـلــق ب ــه ،ويـتـحــول إل ــى مـلـجــأ للهاربني
ّ
من جحيم الحاضر .وكلما تداعى الحاضر
وان ـ ـسـ ــدت آفـ ـ ــاق امل ـس ـت ـق ـبــل ي ـ ـ ــزداد الـتـعـلــق
ب ــامل ــاض ــي ،ح ـتــى أن ــه ف ــي ب ـعــض الـلـحـظــات
اجتماعية
يهيمن على آليات تفكير شرائح ّ
واسـعــة ،ويتحول التمسك به وتمثل قيمه
إلى مخرج من حاضر يتداعى وينهار.
إن عالقة املاضي باملستقبل وأشكال بنائه،
ّ
ما زالت محل جدال واسع .فاستلهام املاضي
واالسـتـفــادة من التاريخ يظهران في سعي
األمم الطامحة إلى التغيير ،مستمدة بعضًا
مــن قــوتـهــا مــن إش ــراق ــات مــاضـيـهــا البعيد.
لكن العودة إلى التراث وإعادة إنتاجه يجب
أن ي ـنــدرج فــي سـيــاق بـحــث أس ـبــاب تصدع
وانـهـيــار املجتمعات اقـتـصــاديــا وسياسيًا
واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا ،وع ـ ــاق ـ ــة تـ ـل ــك املـ ـسـ ـت ــوي ــات
ب ــالـ ـتـ ـح ــوالت ال ـ ـطـ ــارئـ ــة عـ ـل ــى امل ـن ـظ ــوم ــات
الـقـيـمـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة وامل ـع ــرف ـي ــة .ول ـض ـمــان
نتائج أكثر موضوعية يجب أن يكون بحث
تـلــك ال ـعــوامــل فــي سـيــاق تـحــديــد ارتـبــاطـهــا
وعالقتها بامليول العاملية والعوملة .والفرق
بــن املـسـتــويــن كـبـيــر ،ف ــاألول يحيلنا على
االنفتاح العاملي القائم على عالقات متبادلة
تقوم على االستفادة من التطور الحضاري
والـعـلـمــي والـتـقـنــي لـ َـجـســر ال ـه ــوة املـعــرفـيــة
وتــدعـيــم الـعــاقــات اإلنـســانـيــة والـحـضــاريــة
ب ــن امل ـج ـت ـم ـع ــات .أم ـ ــا ال ـث ــان ــي ف ــإن ــه يـمـثــل
الوجه اآلخر لهيمنة وطغيان الدول الكبرى
واملؤسسات العابرة للحدود والجنسيات.
وهذا ال يعني التقوقع على ذواتنا ،وإغفال
أهـ ـمـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن الـ ـتـ ـط ــور ال ـع ـل ـمــي
والتقاني الذي وصلت إليه تلك الــدول .لكن

ذل ــك بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ل ــم ي ـعــد واردًا بحكم
االن ـف ـت ــاح الـ ــذي ت ـفــرضــه ثـ ــورة امل ـع ـلــومــات،
وآلـيــات اشتغال رأس املــال املعولم املحكوم
ببنيته التوسعية واالح ـت ـكــاريــة .لــذلــك من
الـضــروري أن يتم البحث عن صيغ جديدة
للعالقة بني الدول واملجتمعات ،انطالقًا من
املحافظة على مبدأ السيادة والخصوصية
ال ـت ــي ي ـت ــم ان ـت ـه ــاك ــه ب ــأش ـك ــال وم ـس ـتــويــات
مـخـتـلـفــة .وه ــذا امل ـس ـتــوى بــالـتـحــديــد يجب
بحثه من منظور االنفتاح العاملي الذي بات
يـتـجــاوز املـفــاهـيــم التقليدية والكالسيكية
لألطر الوطنية ومفهوم السيادة.
يعمل بعض املفكرين واملثقفني في املرحلة
الراهنة على استعادة أسئلة النهضة وذلك
يتعلق بجملة من العوامل واألسباب ،منها:
ـ تـ ــدهـ ــور أوضـ ـ ـ ــاع الـ ـبـ ـل ــدان وامل ـج ـت ـم ـعــات
ال ـع ــرب ـي ــة ودخ ـ ـ ــول ب ـع ـضــا م ـن ـهــا ف ــي ط ــور
التفكك والتحلل املـحـمــول على تناقضات
داخلية ومصالح سلطوية وأخرى خارجية.
ـ تــزايــد دور ال ـخــارج فــي الـقـضــايــا العربية
الداخلية ،واعتماد بعض الحكومات على
ذلك لضمان استمرارية سيطرتها.
ـ تـفـكــك اج ـت ـمــاعــي وت ـح ـلــل ق ـي ـمــي ،إضــافــة
إل ــى ت ـص ــدع م ـن ـظــومــات ثـقــافـيــة ومـعــرفـيــة
وإيديولوجية .وفي سياق ذلك فإن كثير من
التحوالت والتغيرات القيمية ذات الطابع
اإلرت ـ ـكـ ــاسـ ــي /الـ ـنـ ـك ــوص ــي ،ت ـت ـخ ــذ طــاب ـعــا
ب ـه ـي ـم ـيــا .وذل ـ ــك ي ـت ـع ـلــق بـ ـظ ــروف ال ـح ــرب،
وأشـ ـ ـك ـ ــال ومـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــوعـ ــي وال ـث ـق ــاف ــة
السائدة.
وف ــي الـلـحـظــة ال ـتــي يـتــم فـيـهــا اسـتـنـهــاض
أس ـئ ـل ــة ال ـن ـه ـض ــة ل ـت ـح ــدي ــد أس ـ ـبـ ــاب أزمـ ــة
املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ـج ــاوز
واقعها الذي يتموضع على عتبة االنهيار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي
الشامل والعميق يجري البحث عن أسئلة
أخرى ُت ّ
عبر عن احتياجات اللحظة الراهنة.
وذلك ال يعني تجاهل أهمية أسئلة النهضة
ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ف ــي كـثـيــر م ــن مـسـتــويــاتـهــا
وأش ـكــال ـهــا صــال ـحــة ملـجـتـمـعــاتـنــا .وت ـعــود
أس ـب ــاب ذل ــك إل ــى أن امل ـج ـت ـم ـعــات الـعــربـيــة

وأن ـظ ـم ـت ـهــا األح ــادي ــة ال ـش ـمــول ـيــة م ــا زال ــت
تعيد إنتاج أزماتها .ونتيجة عجز القوى
االجتماعية واألنظمة السياسية عن تجاوز
أسـ ـب ــاب األزمـ ـ ــة فــإن ـهــا ت ـحــولــت ف ــي سـيــاق
وم ِّ
التقادم التاريخي إلى جزء أساسي ُ
كون
مــن التركيبة البنيوية ملجتمعاتنا .وهــذا
ال يتعلق بوعي املــواطــن ومستوى ثقافته
وأش ـ ـكـ ــال ت ـم ـظ ـهــرات ـهــا ف ـق ــط ل ـك ـنــه يــرتـبــط
ببنية األنظمة السياسية وأشكال عالقتها
ب ـمــؤس ـســات ال ــدول ــة واملـ ــواطـ ــن .ه ـنــا ال بد
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن تـجــدد األزم ــة ال يعني
صالحية ذات اآلليات واملنظومات املعرفية
والفكرية الـتــي كــانــت مطروحة ملعالجتها
ّ
بالتغيرات التي
فــي املــاضــي .وذلــك يتعلق
طــاولــت بـنـيــة ال ــدول ــة وتــركـيـبـتـهــا ،وبنمط
عالقاتها مــع الــداخــل وال ـخ ــارج ،ومستوى
تـ ـط ــوره ــا ال ـع ـل ـم ــي ،ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري ،ال ـت ـق ـنــي،
ال ـقــانــونــي وال ـح ـق ــوق ــي .وهـ ــذا ي ـت ــزام ــن مع
توظيف االنفتاح الجغرافي والفضائي من
قبل الدول األكثر تقدمًا لتصدير أشكال من
الثقافة والتفكير تساهم في فرض شروط
هيمنتها على مجتمعاتنا .وهذا يعني أننا
أم ــام أزم ــة بنيوية داخـلـيــة وأخ ــرى تتعلق
بما ُيفرض علينا من الخارج.
لذلك فإن استنهاض أسئلة النهضة والبحث
عن مداخل جديدة إلى نهضة مختلفة ،يجب
أن ي ـتــزامــن م ــع ب ـحــث إش ـكــال ـ ّيــات مختلفة
ومتعددة أولها :أسباب التأخر والتصدع
واالن ـه ـي ــار ال ـتــي تـعــانــي مـنـهــا املجتمعات
العربية وعــاقــة ذلــك بمستويات وأشـكــال
ال ـت ـقــدم ال ـعــاملــي .وي ـت ـحــدد ذل ــك عـلــى ثــاثــة
مـسـتــويــات :اقـتـصــاديــة« :اقـتـصــاد متخلف
ـ ريـعــي ـ ت ــاب ــع» .سـيــاسـيــة :سـيـطــرة أنظمة
أح ــادي ــة ش ـمــول ـيــة .اج ـت ـمــاع ـيــة :ت ـصــدعــات
ف ــي ال ـب ـن ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وظـ ـه ــور م ـيــول
إل ــى اسـتـنـهــاض امل ـكــونــات األول ـي ــة نتيجة
أسـبــاب ذاتـيــة داخلية محكومة بمسلمات
امل ــاض ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ت ــراج ــع دور ال ــدول ــة،
وأخ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة.
إن ج ـم ـي ــع ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـس ــابـ ـق ــة ت ـن ـع ـكــس
ع ـلــى بـنـيــة وأشـ ـك ــال ت ـح ــوالت امل ـن ـظــومــات

العودة إلى التراث
يجب أن يندرج في سياق
بحث أسباب تصدع
المجتمعات وانهيارها

ال ـق ـي ـم ـيــة وامل ـع ــرف ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وأشـ ـك ــال
الوعي السائد .وهذا يعني أن بحث أسئلة
الـنـهـضــة يـجــب أن يـبــدأ م ــن :بـحــث أوض ــاع
ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وب ـن ـي ـت ـه ــا وش ـكــل
عالقتها بالداخل ،ومع الخارج ،وآثــار ذلك
عـلــى املـسـتــويــات االجـتـمــاعـيــة ـ بـحــث بنية
النمط االقتصادي السائد وأشكال تجاوز
م ــأزق الـتـبـعـيــة واالرتـ ـه ــان ل ـل ـخــارج .أخـيـرًا
تحديد آثار االقتصاد الرأسمالي في طوره
الـعــوملــي امل ـت ـحـ ِّـول إل ــى رأس ـم ــال مــالــي على
اقتصادياتنا لجهة البنية ـ النمط ،وأشكال
تجلياتها وآلـيــات اشتغالها .أمــا االكتفاء
بــال ـقــول إن أزم ــة املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة هي
أزمة وعي وثقافة ومثقفني ،فإنه يندرج في
سياق تفكير نمطي ناتج من البنية املادية
السياسية واالقتصادية املهيمنة.
ثــان ـيــا :ت ـحــديــد ح ــوام ــل الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
واملـعــرفـيــة والعلمية .وتـجــدر اإلش ــارة هنا
إلــى أن حوامل «النهضة الراهنة» يعانون
مـثــل بــاقــي الـفـئــات وال ـشــرائــح االجتماعية
من تداعيات األزمــة وإشكاالتها ،ومــن آثار
تراكم التخلف الحضاري والجمود املعرفي،
ّ
تصدع املنظومات املعرفية والفكرية
ومــن
واإليــديــولــوج ـيــة ال ـتــي تـحــولــت ف ــي سـيــاق
تــراكــم التخلف إلــى أحــد السمات البنيوية
ّ
للمجتمعات العربية .وفي حال سلمنا بأن
حــامـلــي الـفـكــر الـنـهـضــوي حــالـيــا مصابون
بداء اللحظة الراهنة وأمراض املاضي فهذا

